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Opening 
Burgemeester Geukerspark

Eindelijk is het zover: het burge-
meester Geukerspark is klaar. In 
een jaar tijd is het park getrans-
formeerd van een groen grasveld 
naar een echt stadspark met dui-
zenden planten en diverse bo-
mensoorten en waar De Aa weer 
zichtbaar stroomt. Het liefst 
hadden we deze mijlpaal samen 
met de Helmonders in het park 
gevierd. Helaas kan dit door de 
Corona-crisis niet op de manier 
die we oorspronkelijk voor ogen 
hadden. Maar we laten dit mo-
ment niet zomaar voorbij gaan. 
Op dinsdag 9 juni kan iedereen 
vanaf 19:00 uur via Facebook live 
een kijkje nemen bij de openings-
handeling.

Met het Burgemeester Geukers-
park is een langgekoesterde wens 
in vervulling gegaan: een echt 
stadspark in het centrum van 
Helmond. Een park voor alle Hel-
monders en voor ieder wat wils. 
Kinderen kunnen aan de oever 
spelen met watertoestellen. Langs 

het park, aan de kant van het ka-
naal, is een boulevard ontstaan 
waar men kan fietsen en wan-
delen. En ook de beweegroute is 
weer teruggekomen. Op het gras 
is ruimte om te genieten van de 
zon of te spelen. En picknicken 
kan aan één van de tafels.

26.000 planten
Het park speelt een belangrijke rol 
in de klimaatadaptatie. Het park 
biedt in de warme zomers een koe-
le plek. En als het hard regent kan 
het water wegzakken in de aarde. 
De 26.000 planten zullen er blij 
mee zijn en zorgen ervoor dat de 
grond niet wegspoelt. Daarnaast 
staan er 23 verschillende soorten 
bomen: van klein tot groot en van 
bladverliezend tot groenblijvend. 
Zo biedt het park in ieder jaarge-
tijde een andere aanblik.

Kunst in het park
In het park is ook ruimte voor 
kunst. Aan de zuidzijde van het 
park, bij het Havenplein, staat een 
nieuw kunstwerk. Het is gemaakt 
door de Tilburgse kunstenaar 
Marieke Vromans. Zij heeft het 

kunstwerk gemaakt met in het 
achterhoofd de gedachte dat het 
mensen moet uitnodigen het park 
in te gaan. Het is een icoon gewor-
den dat mensen uitdaagt om ver-
der te kijken dan de waan van de 
dag.  Naast het nieuwe kunstwerk 
zijn er ook twee beelden van het 
Piet Blomplein verplaatst naar 
het park. Het gaat om de borst-
beelden van Matthijs Vermeulen 
en Alphonse Stallaert. Deze zijn 
in 2006 door het Burgemeester 
Geukersfonds geschonken aan 
de stad. Op verzoek van de fami-
lie Geukers krijgen deze beelden 
nu een plek in het naar hun vader 
vernoemde park. 

Live opening op Facebook
Op dinsdagavond 9 juni, tussen 
19:00 en 20:00 uur nodigen we ie-
dereen uit om via Facebook live 
een kijkje te nemen in het park. 

Wethouder Erik de Vries en Ger-
rit Kamp van aannemer Mourik 
Groot Ammers zullen de ope-
ningshandeling verzorgen en sa-
men aan u het park laten zien. 

Bent u erbij? 
Vanaf woensdag 10 juni is ieder-
een welkom in het park. Houdt u 
dan wel rekening met de geldende 
RIVM-richtlijnen. Vermijd drukte 
en houd 1,5 meter afstand. s

Helmond

Het Burgemeester Geukerspark F | Gemeente Helmond

Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?
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Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget 
een extra groot werkblad

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

IK BEN ‘N
HELMONDER

ZELFWASBOXEN
9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

PITSTOP SHOP
Drinks, snacks, car care products, air fresheners 24/7

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

Grand Prix Carwash Helmond B.V. Churchilllaan 48, Tel. 0492-555613
WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

NIEUW

5 munten
Nu tijdelijk

gratis
bij besteding van € 20,- in de GP Multi Munt automaat.

GP Multi Munten zijn te gebruiken voor:
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Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Bemiddelingstraject
Onder leiding van een externe 
deskundige is met alle partners 
(de gemeente Helmond, vereni-
ging Ons Middelbaar Onderwijs 
(OMO), BVO Helmond Sport, 
JVDI de Fysioclub, amateurver-
enigingen SC Helmondia en 
RKSV MULO) een bemiddelings-
traject doorlopen. Tijdens de be-
middeling hebben alle partners 
elkaar inzage gegeven in hun 
eigen positie. Daaruit werd dui-
delijk dat voor BVO Helmond 
Sport de kern van de zaak niet 
gelegen is in het voorlopig ont-
werp. Met alleen verdere aanpas-
singen aan het ontwerp komt er 
geen instemming. 

BVO Helmond Sport geeft aan 
dat in hun ogen het niet verant-
woord is om op dit moment door 
te kunnen gaan met deelname 
aan een nieuw MFSA. De positie 
waar zij op dit moment in verke-
ren levert onvoldoende een soli-
de basis op om tot een oplossing 
te komen. De mogelijkheden van 
de partners om BVO Helmond 
Sport op andere vlakken dan het 
ontwerp voor de nieuwe MFSA 

de hand te reiken, zijn beperkt. 
Meerdere belangen
De belangen van de andere part-
ners zijn eveneens op tafel ge-
komen. Immers, de nieuwbouw 
van het Dr.- Knippenbergcol-
lege is gestart en er zijn afspra-
ken over de nieuwbouw van een 
NOC*NSF sporthal, sportzalen 
en Praktijkschool van vereniging 
OMO, over de accommodatie 
van de amateurverenigingen en 
over huisvesting voor JVDI de 
Fysioclub. Vanuit de partners is 
er begrip voor de situatie waarin 
Helmond Sport verkeert. 

De meerwaarde van Helmond 
Sport voor het samenwerkings-
concept staat ook overeind. 
Maar feit is dat de situatie nu zo 
is dat er geen zicht is op instem-
ming van Helmond Sport met 
het voorlopig ontwerp en hun 
deelname aan een nieuw MFSA 
op dit moment niet opportuun 
is. Wethouder Van Dijk: “Als 
college geloven wij nog altijd in 
het concept waarin de samen-
werking tussen al deze partners 
en de meerwaarde voor de stad. 
Het is jammer dat we moeten 

constateren dat onze oorspron-
kelijke droom niet in deze vorm 
verder kan gaan en dat de BVO 
Helmond Sport op dit moment 
niet verder kan gaan om tot een 
nieuw MFSA te komen. Met alle 
partners bekijken we hoe de sa-
menwerking wél voortgezet kan 
worden want die meerwaarde 
onderschrijven alle partners.” 

Stilstand is onwenselijk
De stuurgroep vindt het onwen-
selijk dat het totale project door 
de positie van Helmond Sport tot 
stilstand komt. “Het nieuwe Dr.-
Knippenbergcollege is in aan-
bouw en straks komen hier ruim 
1700 leerlingen naartoe. Ook de 
leerlingen van het Praktijkcol-

lege staan te springen om naar 
een nieuw onderwijsgebouw te 
gaan. Hun belangen moeten ook 
worden gewogen. 

Onze ambitie blijft onvermin-
derd om voor alle leerlingen een 
prachtige onderwijs-, sport- en 
beleefcampus te realiseren”, al-
dus Yvonne Kops, lid raad van 
bestuur van vereniging OMO. 

Achtergrond 
In 2017 hebben de gemeente 
Helmond, vereniging Ons Mid-

delbaar Onderwijs (OMO), BVO 
Helmond Sport, JVDI de Fysio-
club, amateurverenigingen SC 
Helmondia en RKSV MULO een 
ambitieus samenwerkingscon-
cept opgezet. Het doel van deze 
samenwerking is een nieuwe 
Sport- en Beleefcampus te rea-
liseren op sportpark De Braak, 
waar top- en breedtesport, on-
derwijs en welzijn samenkomen. 
Het doel is om gezamenlijk de 
ruimte zo efficiënt mogelijk te 
gebruiken en synergie te vinden 
in medegebruik van ruimten. s

Het Voorlopig Ontwerp voor Sport- en beleefcampus De Braak in Helmond wat begin februari gepresenteerd  werd aan 
de Adviescommissie F | MoederscheimMoonen Architects,+ FaulknerBrowns Architects,+ CULD

Bemiddeling tussen 
partners Sport- en 
Beleefcampus De Braak 
leidt niet tot oplossing 

Begin 2020 lag het voorlopig ontwerp voor bij alle partners van 
de toekomstige multifunctionele sport accommodatie (MFSA) in 
Helmond. Helmond Sport gaf op dat moment aan een aantal con-
crete bezwaren te hebben en niet in te kunnen stemmen met dit 
ontwerp. Daarop is gewerkt aan een aangepast voorlopig ontwerp 
om tegemoet te komen aan de inhoudelijke wensen van Helmond 
Sport. Ook met deze aanpassingen kon BVO Helmond Sport alsnog 
niet instemmen met het voorlopig ontwerp. Daarom is er samen 
met alle partners van de MFSA een bemiddelingstraject doorlopen. 

Helmond

Oproep aan patiënten Elkerliek ziekenhuis: 
check gegevens op ‘MijnElkerliek’

In de piek van de coronapandemie 
heeft het Elkerliek ziekenhuis veel 
ervaring opgedaan met telefoni-
sche afspraken, videobellen en e-
consults. Hierdoor kon het Elker-
liek veel noodzakelijke, niet-corona 
gerelateerde zorg blijven leveren. 

Het ziekenhuis ziet kansen om dit 
type zorgverlening in het ‘nieuwe 
normaal’ een vaste plek te geven. 
Het blijkt namelijk laagdrempe-
lig, levert (reis)tijdbesparing op, 
geeft patiënten inzicht in hun ei-
gen gezondheid én het voorkomt 
verspreiding van het coronavirus. 
Echter, het is dan wel essentieel 
om te beschikken over het juiste 
telefoonnummer en e-mailadres 
van patiënten. Het coronavirus 

leidde ook tot een versnelling van 
initiatieven om slimmer samen te 
werken tussen verschillende zorg-
aanbieders. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan samenwerking met apo-
theken, huisartsen, andere zieken-
huizen en fysiotherapeuten. Zowel 
voor de zorg op afstand als voor 
de samenwerking tussen zorgaan-
bieders is het belangrijk dat het 
ziekenhuis gegevens mag en kan 
uitwisselen. Zo kan het Elkerliek zo 
goed mogelijk invulling geven aan 
de zorgvraag van patiënten.

Check gegevens in MijnElkerliek 
Het Elkerliek vraagt daarom aan 
patiënten om alle gegevens in het 
online patiëntenportaal ‘MijnEl-
kerliek’ in- of aan te vullen én ex-
pliciet toestemming te geven voor 
gegevensuitwisseling. In ‘MijnEl-
kerliek’ kunnen patiënten hun me-

disch dossier, afspraken en uitsla-
gen van onderzoeken zien. Boven-
dien kunnen zij binnen deze on-
line omgeving veilig e-mailen met 
hun arts (e-consult). Het portaal 
is bereikbaar via www.elkerliek.
nl/mijnelkerliek en inloggen kan 
met DigiD. Meer uitleg hierover 
treft u aan op de website van het  
Elkerliek ziekenhuis. s

Helmond
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Opening Burgemeester Geukerspark live te volgen 
op Facebook

Eindelijk is het zover: het Burgemeester Geukerspark is klaar. In een jaar tijd 
is het park getransformeerd van een groen grasveld naar een echt stadspark 
met duizenden planten en diverse boomsoorten en waar De Aa weer zichtbaar 
stroomt. In verband met de coronacrisis vindt de openingshandeling digitaal 
plaats. Op dinsdag 9 juni kan iedereen vanaf 19:00 uur via de Facebookpagina 
van gemeente Helmond live een kijkje nemen bij de openingshandeling.

Wethouder Erik de Vries en Gerrit Kamp van aannemer Mourik Groot Ammers 
zullen de openingshandeling verzorgen en samen aan u het park laten zien. 
Bent u erbij? Vanaf woensdag 10 juni is iedereen welkom in het park. Houd dan 
wel rekening met de geldende RIVM-richtlijnen. Vermijd drukte en houd 
1,5 meter afstand.

V

Subsidie voor jouw Global Goals project?

Organiseert u een project in het kader van Global Goals in Helmond? Dan komt 
u misschien in aanmerking voor de subsidieregeling van gemeente Helmond. 
U kunt tot 1 oktober 2020 een aanvraag indienen. Meer informatie over deze 
subsidie vindt u op www.helmond.nl/global-goals.  

Waarom Global Goals?
De Global Goals zijn 17 wereldwijde doelen op het gebied van duurzame 
ontwikkeling. In 2030 moeten belangrijke stappen zijn gezet naar een eerlijkere 
verdeling van welvaart en welzijn, en naar een schonere, gezondere en veiligere 
wereld voor iedereen. Op de website www.sdgnederland.nl vindt u veel 
informatie over de 17 doelen, over activiteiten die er in Nederland georganiseerd 
worden en over de manier waarop u hier zelf een steentje aan kunt bijdragen.

Subsidie Global Goals Helmond
De Verenigde Naties roepen gemeenten op om zelf, lokaal, te zorgen voor een 
duurzaamheidsagenda die bijdraagt aan het behalen van de Global Goals. Ook de 
gemeente Helmond vindt dit belangrijk. Het uitvoeren van projecten in dit kader 
doet de gemeente niet helemaal zelf. Integendeel: er zijn heel veel initiatieven in 
Helmond die de gemeente graag ondersteunt. Projecten die bijdragen aan één 
van de Global Goals doelen kunnen daarom een subsidie aanvragen. 
Bent u benieuwd naar de voorwaarden of wilt u meer informatie? Kijk dan op 
www.helmond.nl/Global-Goals. 

GePast Parkeren is veilig parkeren in Helmond 

GePast Parkeren is dé manier om snel, makkelijk, veilig en hygiënisch te parkeren. 
Met GePast Parkeren kunt u, bij de aangesloten parkeergarages, zonder te 
stoppen in- en uitrijden op basis van kentekenherkenning. Met GePast Parkeren 
betaalt u per minuut zowel voor parkeren op straat als in de parkeergarage.
De betaling gaat maandelijks achteraf via automatische incasso. Kortom, allerlei 
voordelen die in deze corona-tijd extra welkom zijn. Op die manier is GePast 
Parkeren ook Veilig Parkeren. De diverse contactmomenten die u normaal bij 
parkeren hebt, zoals het trekken van een parkeerticket, het betalen bij de kassa of 
de automaat en het opnieuw aanbieden van het ticket bij het uitrijden, behoren 
hiermee tot de verleden tijd. 

Voordelen van GePast Parkeren
Na aanmelding maakt u landelijk gebruik van parkeren op straat en in de garage. 
U parkeert eenvoudig en voordelig met uw pas, smartphone (Stadsparkeren app) 
of door te bellen of sms’en. Daarnaast kunt u gebruik maken van kortingen voor 
verschillende parkeergarages in Helmond. 
Kijk voor meer informatie op www.parkerenhelmond.nl/voordelen.  

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

parkerenhelmond.nl

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kwartelstraat 18 vergroten woning met aanbouw OLO 5168747

Karpaten 47 plaatsen dakkapel OLO 5154035

Westerzandweide 2 oprichten berging OLO 4941601

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Luitvoort 5 25-05-2020  verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 5179239

  i.v.m. beroep aan huis 

Twentehof 158 25-05-2020  plaatsen overkapping OLO 5146843

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Drenthehof 67 28-05-2020 plaatsen overkapping OLO 5113477

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. 

Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Stariczenkow, D.R.  07-02-1980

Politowicz, M.   02-02-1986

Struijk, N.   19-09-1980

Singh, M.   06-12-1993

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Purmalis, K.  17-05-1987

Rutjens, C.A.M.  10-09-1984

Rutjens, J.L.  02-07-2011

Rutjens, L.E.  05-01-2017

Kanu, J.   01-03-1995

Hayle, Y.H.M.  10-04-1997

Beliën, J.F.M.  30-07-1949

Zielinska, K.  13-09-1995

Yuruk, R.  15-11-1969

Pieprzyk, B.T.   25-11-1980

Predescu, G.  04-05-1989

Iorfida, M.   23-03-1989

Van der Aa, F.E.   09-05-1981

Smulders, C.M.F.J.   11-11-1969

Olszacka, A.M.  05-03-1988

van der Vorst, C.J.M.  30-07-1965

Bialik, J.E.   19-08-1983

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

VM Boringen                    Schootense Dreef 33 Het realiseren van een gesloten 

bodemenergiesysteem.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

Live webcast: is wonen met een auto voor de deur 
verleden tijd? 

De wereld van mobiliteit verandert enorm. Nu reizen we nog van A naar B met 
onze eigen auto. Straks rijden we in elektrische deelauto’s, -fietsen, – scooters 
en zelfrijdende minibussen. Ook wordt in Helmond gewerkt aan moderne 
technieken om het vervoer veiliger, vlotter en schoner te maken. Bijvoorbeeld 
reisinformatiediensten en auto’s die met elkaar kunnen communiceren. Of auto’s 
die zelf remmen en de snelheid aanpassen. In de slimme wijk Brainport Smart 
District wordt samen met de toekomstige bewoners gewerkt aan een nieuwe 
mobiliteitswereld. Een wereld waarin een eigen auto voor de deur mogelijk 
verleden tijd is. Naast veranderende manieren van mobiliteit, wordt gewerkt aan 
ingrijpende veranderingen in de verkeerssituatie in Helmond. Dit is noodzakelijk, 
want anders loopt over een paar jaar het verkeer in Helmond helemaal vast. 
Tijdens een live webcast wordt u meegenomen in de wereld van slimme 
mobiliteit in Helmond. U kunt live via WhatsApp vragen stellen. 

Wat: live webcast Slimme Mobiliteit Helmond 
Wanneer: woensdag 10 juni van 19.30 – 20.30 uur
Waar: online via het YouTube en Facebook kanaal van gemeente Helmond

Bekendmakingen
 

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Churchill-laan 52 25-05-2020 aanpassen noordhal OLO 5189783

Hazenwinkel,  22-05-2020 oprichten woning (tweekapper)  OLO 4960487

sectie U nr. 7715  en maken uitweg 

Kloosterstraat 60 25-05-2020 afwijken gebruik pand OLO 5171963

Coendersberglaan 48 22-05-2020 vergroten woning OLO 5182695

Broekwal 99 21-05-2020 interne verbouwing OLO 5184423

Brand BR 89, Juttenbeemden 24-05-2020 oprichten 2 woningen (tweekapper) OLO 5188951

Mierloseweg 28 22-05-2020 oprichten dakterras OLO 5185743

van Leeuwenhoeklaan 27 25-05-2020 maken uitweg OLO 5189597

Bosbes 24 25-05-2020 vergroten woning met overkapping OLO 5192507

Hazenwinkel  26-05-2020 oprichten woning en aanleggen OLO 5035449

kadastraal U 7655  uitweg 

Torenstraat 1 26-05-2020 veranderen bestaande uitwegen OLO 5195521

Stiphout,  26-05-2020 maken uitweg OLO 5195361

kadastraal sectie B - nr. 4372 

Vossenbeemd 11 27-05-2020 oprichten kantoor OLO 5197527

  (wijziging inwendig)

Heithoeve 6 27-05-2020 vergroten woning met overkapping OLO 5199529

Wildenborchlaan 68 28-05-2020 vergroten woning OLO 5199937

Velhorstweide 30 28-05-2020 plaatsen airco (voorgevel) OLO 5200647

Meijerijhof 27 12-05-2020 oprichten berging OLO 5159689

Noord Koninginnewal 15 29-05-2020 wijzigen pand OLO 5199859

Hollandhof 82 28-05-2020 kamerverhuur OLO 5202639

Kromme Steenweg 31 29-05-2020 wijzigen bovenwoning OLO 5203603

Tivoli 12 29-05-2020 renovatie en aanbouw woning OLO 5202590

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Laathoeve 46 22-05-2020 realiseren van een gesloten  OLO 5185523

  bodemenergiesysteem 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Adriana van den  25-05-2020 oprichten woning OLO 5063683

Dyckestraat 8 

Marshallstraat 1 27-05-2020 ingebruikname zuidhal OLO 5115097

Noord Koninginnewal 7 27-05-2020 plaatsen reclame OLO 5102303

Torenstraat 46 t/m 104 even 28-05-2020 oprichten 30 appartementen OLO 4878481

Helmondselaan 50 29-05-2020 plaatsen dakkapel OLO 5037071

Markeschoor 1 29-05-2020 plaatsen tijdelijk gebouw  OLO 4695693

  t.b.v. sportdoeleinden (legalisatie) 

Lindehof 34 29-05-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5035023

Sleedoorn 52 02-06-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5109923

Twickeldreef 3 02-06-2020 vergroten woning OLO 5124933

Gasthuisstraat 70 02-06-2020 vervangen dak OLO 5188639

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kortenaerstraat 31-41 07-04-2020 verbouwen van 1 winkel met 3 OLO 5076651

   bovenwoningen naar 10 appartementen 

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. 
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• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

Burgemeester en Wethouders van Helmond 4 juni 2020

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s 

met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Wilhelminalaan (VKB 2015)

Bezwaar maken 

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt 

aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift 

dient verstuurd te worden aan de gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische 

Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ  Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het 

bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 

van het bezwaar bevatten. U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.helmond.nl/bezwaar. 

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die 

een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, 

ook op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Ook zijn verkeersbesluiten 

in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact 

opnemen met dhr. H. Raijmakers, tel. 14 0492.

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

VM Boringen, Schootense Dreef 33 te Helmond. Het betreft een omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem,

OLO-nummer 5157019.

Inzage 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 juni 2020 ter inzage in het Stadskantoor, 

Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. 

Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492. Voor een mondelinge 

toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 

088-3690369.

Bezwaar maken en voorlopige voorziening 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (29 mei 2020) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden 

aan burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 

postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na 

verzending van het besluit, tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een 

verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat 

er een beslissing is genomen over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te 

’s-Hertogenbosch.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid wijzigingsplan 
“Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 22 april 2020 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 50 dB ten 

gevolge van de Brandevoortse Dreef hebben vastgesteld ten behoeve van het wijzigingsplan 

“Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 5 juni 2020 

gedurende zes weken (t/m 16 juli 2020]) ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van 

Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 8 juni 2020 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn 

een vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

CAN-PACK Netherlands B.V. voor het veranderen van een inrichting voor het produceren van 

metalen drinkverpakkingen aan de Maisdijk 9 in Helmond. Het betreft het realiseren van een 

derde productielijn in een reeds bestaand bedrijfsgebouw. De aanvraag is ingekomen onder 

OLO-nummer 4437189.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 

5 juni 2020 tot en met 16 juli 2020 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via 

www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492. Voor een mondelinge toelichting 

op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690278) een afspraak maken.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690278).

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 

’t Hout – Hoek Hoofdstraat – St. Antoniusweg. Dit plan maakt de bouw van twee vrijstaande 

woningen mogelijk en ook de omzetting van een bedrijfswoning naar burgerwoning. 

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid 

wordt geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter 

inzage ligt. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad De Loop en op 

www.helmond.nl. U kunt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid stellen advies uit te 

brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Vastgesteld wijzigingsplan Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat zij op grond van artikel 3.9a 

van de Wet ruimtelijke ordening op 19 mei 2020 het wijzigingsplan Brandevoort Oost – 

Schutsboom naast 8 hebben vastgesteld. Het plan maakt de bouw van een vrijstaande woning 

mogelijk.

Inzage 

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 5 juni 2020 zes weken ter inzage. 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen.  

Identificatiecode NL.IMRO.0794.2100WP190048-2000. 

De versie op www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Beroep

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan met ingang van 8 juni 2020 gedurende zes weken 

schriftelijk beroep worden ingesteld door

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij het college hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij het college in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand 

adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek. 

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.
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Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

Zoekt u een specialist voor de 
behandeling van uw kalknagels? 
Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste 
technieken in ons vakgebied en passen deze toe in de 
praktijk. Wij hebben de meeste ervaring in Nederland 
op het gebied van behandeling van schimmelnagels.

LASERBEHANDELING 
KALKNAGELS IN HELMOND

Dr. R. Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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AANBIEDING VAN DE MAAND JUNI

V ISSPEC IAL I TE I TEN

Mierloseweg 41, Helmond. 
(0492) 55 34 23

BBQ PAKKET BESTAANDE UIT:
1 GAMBA SPIES, 1 ZALM SPIES, 1 VISBURGER 
1 KABELJAUW SPIES, 300 GR HUZARENSALADE
En ook nog een blikje naar keuze van onze 
eigen geïmporteerde olijfolie. Keuze uit 4 smaken.

Mierloseweg 41, Helmond. Mierloseweg 41, Helmond. 

1 KABELJAUW SPIES, 300 GR HUZARENSALADE

eigen geïmporteerde olijfolie. Keuze uit 4 smaken. van 23.95

nu voor

15.95
Vanaf 12 juni ook weer bij ons te verkrijgen
DE HOLLANDSE NIEUWE 
VANGST 2020
Alleen met inlevering 
van deze bon krijgt u bij 
aanschaf van 4 haringen 
de 5e gratis

Nu de Coronacrisis langzaam 
lijkt weg te trekken, (we zijn er 
zeker nog niet, dus blijf alsjeblieft 
alert en voorzichtig!), zijn er een 
aantal dingen die duidelijk meer 
aandacht krijgen. Eén van die 
dingen is de impact van soci-
ale isolatie en/of eenzaamheid. 
Waar eenzaamheid voor de Co-
ronacrisis een relatief onbekend 
onderwerp was, schoten de ini-
tiatieven tegen eenzaamheid de 
laatste twee maanden als pad-
denstoelen uit de grond. Denk 
bijvoorbeeld aan de concerten 
van JIBB op het Ameideplein, en 
stond het internet ineens vol met 
artikelen over hoe we eenzaam-
heid te lijf konden gaan. Zelfs het 
RIVM deed een duit in het zakje 
met het veelbesproken ‘seksbud-
dy’ advies voor singles.

Onderzoeksbureau I&O Re-
search deed onderzoek naar het 
effect van de Coronacrisis op 
eenzaamheid. Dat we ons door 
de maatregelen tegen dit virus 
eenzamer zijn gaan voelen, blijkt 
ook uit de cijfers van I&O Re-
search. Vooral onder jongeren 

tussen 18 en 24 lijkt de toename 
in eenzaamheid het grootst. Bij-
na de helft van die leeftijdscate-
gorie geeft aan zich door de crisis 
eenzamer te voelen. In de oudere 
leeftijdscategorieën schommelt 
de toename tussen 20% en 30%. 
Volgens I&O Research, omdat bij 
die groepen al vaker sprake was 
van minder sociale activiteiten 
voor de crisis. Dit klinkt als een 
flinke stijging, maar hoe stond 
het voor de crisis?

In 2016 bleek uit een gezamenlijk 
onderzoek van de GGD-en, het 
CBS en het RIVM dat vier op de 
tien mensen tussen 19 en 34 jaar 
aangaf zich eenzaam te voelen. 
Bij 85+’ers was dit zelfs zes tot 
zeven op de tien mensen. In Hel-
mond waren de percentages van 
mensen die aangaven zich een-
zaam te voelen zelfs nog hoger 
dan het landelijk gemiddelde. 
Door het Coronavirus komt daar 
dus ook nog eens een fikse stij-
ging overheen en lijkt meer dan 
de helft van de Helmonders zich 
soms eenzaam te voelen…  
De Coronacrisis heeft onze we-

reld op z’n kop gezet, ontzettend 
veel leed en verdriet veroorzaakt 
en doet dat helaas nog steeds. 
Een positief gevolg van Corona 
is dat eenzaamheid een stuk be-
kender en beter bespreekbaar 
geworden is. Alleen samen ko-
men we door deze crisis heen en 
alleen samen doorbreken we het 
taboe rondom eenzaamheid.
Op 17 juni organiseert Groen-
Links Helmond samen met een 
aantal organisaties in de stad 
een digitale bijeenkomst met en 
voor jongeren, waar we jongeren 
een platform willen bieden om 
het taboe rondom eenzaamheid 
voorgoed weg te halen.

Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

TUERLINGS:
Eenzaamheid

Er gebeurt zo weinig in ons Hel-
mond dus ik raak een bietje in-
spiratieloos wa skrijven betreft, 
maar Afgelopen week kreeg ik een 
berichtje van onze beroemde illu-
strator Raymond Nicholson dat 
hij vur men een logo had gemaakt 
vur bij men column. Dat is deze 
tekening die bij men column staat, 
wa vinde gullie ervan? Ik lijk er kei 
veul op, vind ik zelf.

Super blij was ik, want stiekum 
heb ik dat altijd al gewild. Hij te-
kent ook altijd vur het Eindhovens 
dagblad en heeft zon bietje heel 
beroemd Helmond al getekend. 
Vol bewondering kijk ik altijd naar 
deze tekeningen en nou ben ik 
door hem vereeuwigd.
Zelfs men kettingske wat ik altijd 
om heb klopt hullemaal en menne 
kapper vond ook men haar kei 
goed getekend. Ik ben er toch zo 
freet mee, kei bedankt Raymond.
 
Ik zou het zo graag mee jullie 
over leuke evenementen hebben, 
over mooie vrijwilligers of mooie 

stichtingen, maar mee da Corona 
gebeuren ga da helaas niet. Ik was 
trouwens  wel zondags dun irste 
juni uit weesten eten, want we 
moeten wel allemaal de horeca  zo 
veel mogelijk steunen. Afgelopen 
week hebben we ook een keertje in 
de Elzas Passage geluncht.
We hebben echt genoten en alles 
was goed geregeld, de mensen 
die ik heb gezien waren allemaal 
blij dat ze er weer eens uit konden. 
Toch wel weer fijn dat  we weer 
ergens een bakske koffie kunnen 
drinken en een hapje eten.

Wa ik wel minder vond was da ik 
men eigen weer op moest dirken 
om uit te gaan eten da was ook 
maanden geleden. Wa make-up 
op en men haren in de plooi. Ik 
moest ook goed zuuken om menne 
spanx te vinden (men corrigerende 
box), want er zitten 2,5 coronakilos 
bij men aan van al da lekkers wa 
we ter compensatie hebben gege-
ten, maar mee da bruukske was er 
niks van te zien. Zal goed zijn als 
de sportscholen weer open gaan, 

Wen skone tekening van Ons Marij

Ons vertelt…

maar daar moeten we nog even 
op wachten. Ik bid tot dun heilige 
Antonius dat er ginne nieuwe uit-
braak komt en dat we langzaam-
aan weer naar het gewone leven-
tje kunnen gaan, alhoewel dat nog 
wel even zal duren denk ik.

Waar ik even gebruik van wil 
maken is om via deze weg de ge-
meente of iemand anders te atten-
deren op een vur men (en veel me-
debewoners) gevaarlijke situatie. 
Ik laat onze hundjes altijd uit bij 
de honden uitlaatstrook bij de Rij-
pelbergseweg bij de hoek met het 
kanaal. Daar lopen wij, de voet-
gangers op het fietspad en nergens 
staat dat er op dat pad ook voet-

gangers mogen lopen. Maar die 
uitlaatstrook ligt langs da fietspad, 
zou het moeten zijn dat we mee de 
fiets dun hond uit moeten laten? 
Volgens men toch niet wel?

Ik ben de afgelopen weken echt wel 
vijf keer bijna van men sokken ge-
reden door of mountainbikers die 
uit het bos komen en kei hard rij-
den en gin bel hebben of door zon 
elektrische fiets die 30 km per uur 
rijd en niet weet waar de bel zit. 

Ik schrik er men eigen elke keer van 
kapot. En kan nog net de hundjes 
vur de wielen wegtrekken Ik loop 
daar echt voortaan mee gevaar 
vur eigen leven. En dan roepen er 

vaak fietsers naar me ‘ge loopt op 
het fietspad, vrouwke’. ‘Ik ben niet 
blind mensen, maar dit is ook een 
uitlaatstrook vur hundjes’, roep 
ik dan terug. Misschien toch eens 
daar een bord hangen dat ze reke-
ning moeten houden met ons, de 
voetgangers daar. Kan da even ie-
mand aan de gemeente durgeven 
as ge dees leest. Alvast bedankt.
 
Ik wens iedereen een fijn weekend
Blijf gezond tot volgende week,
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 3 juni t/m dinsdag 16 juni 2020.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van
175 spaarpunten

LET OP! 
Uw oude spaarpas van 

 Diepvriesspecialist van Rijsingen kunt 
u inleveren tot 1 juli 2020. U ontvangt 

een nieuwe spaarpas bij de kassa.

Diepvriesspecialist van Rijsingen kunt 

Broodje frikandel
8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 7,49 Normaal 7,

4,49

Raket of dubbellikker

Waterijsjes
10 of 12 stuks - Dedert

Normaal 1,29 - 1,39- 1,

Zalm spies
10 stuks - Epic

Normaal 13,49

Dikke of dunne 

Frites
2,5 kilogram - Farm Frites

Normaal 4,0909

Normaal 13,

Normaal 4,

1,99

2 stuks
voor

2,99

9,99

Rundvlees, goulash,
kipsaté of stoofvlees 

Kroketten 
5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,19 - 3,99

Naturel of Mexico

BBQ worst
5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,79 Normaal 3,

- 3,

4,99

2 stuks
voor

4,99

2 stuks
voor

Gehaktballen
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,49

175 spaarpunten

Normaal 3,

voor
Frituur/Airfryer

Normaal 1,

Normaal 3,

Van Rijsingen

Tweede editie Scoor een Boek! 
schiet uit de startblokken 

Na de eerste succesvolle editie in 2019 
gaan Bibliotheek Helmond-Peel, Hel-
mond Sport, Jibb+ en Leef! de handen 
weer ineen slaan voor een nieuwe editie 
van Scoor een Boek! in 2021. Basisschool-
leerlingen uit groep 5 en 6 in Asten, Deur-
ne, Helmond en Someren worden dan 
weer aangemoedigd om zoveel mogelijk 
boeken te lezen (‘te scoren’) in tien weken 
vanaf 1 februari 2021. Dit keer is voetbal-
ler Jordy Thomassen van Helmond Sport 
hét gezicht van de campagne.

Voetbal en lezen: een gouden combinatie
Het project Scoor een Boek! bundelt de 
populairste sport van Nederland met le-
zen. Goed leren lezen is voor opgroeiende 
kinderen van groot belang. Een goede 
taalbeheersing is de basis voor zelfstan-
digheid en een gezonde leefstijl. Hierin 
zijn veel overeenkomsten te vinden met 
voetbal. Het doel van Scoor een Boek! is 
kinderen stimuleren met plezier te (blij-
ven) lezen en te bewegen.

Op school en thuis scoren
Net zoals bij voetbal begint het project 
met een aftrap, halverwege is de rust en 

tot slot klinkt het eindsignaal. Op 1 febru-
ari 2021 wordt het Scoor een Boek! seizoen 
afgetrapt. Na 5 weken volgt de rust en 
wordt de tussenstand bekend. Ten slotte 
klinkt medio april 2021 het eindsignaal in 
het stadion van Helmond Sport. Tijdens 
deze feestelijke afsluiting vol sportieve ac-
tiviteiten wordt de eindscore bekendge-
maakt: hoeveel boeken hebben alle leer-
lingen samen gelezen? Vanaf 1 juni 2020 
kunnen scholen zich inschrijven om mee 
te doen met hun groepen 5 en 6 via:
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
scooreenboek
Niet alleen op school, maar ook thuis 
kunnen kinderen doelpunten maken. Het 
hele gezin kan mee scoren, van bewegen 
tot voorlezen. De gezinnen voeren op-
drachten uit waarmee ze punten scoren 
voor de klas.

Waar het allemaal begon
Scoor een Boek! is gestart in 2012 in de 
provincie Groningen. Vanwege het over-
weldigende succes wordt het project lan-
delijk georganiseerd en ondersteund door 
de Eredivisie en de Keuken Kampioen 
Divisie. Naast Helmond Sport doen ook 
clubs mee als AZ, ADO Den Haag en PSV. 
Dit jaar nemen ruim 22.000 leerlingen van 
588 basisscholen uit het hele land deel. s

Helmond

F | Bibliotheek Helmond

Inloopavond tennis- en padel

Tennis- en padelclub Espendonk organi-
seert de komende weken op dinsdagavond 
een inloopavond voor padel en tennis. Je 
bent vanaf 19.30 uur welkom. Tijdens de 
inloopavond krijg je uitleg over het spel. 

Je kunt een racket lenen op de club. In ver-
band met het Coronavirus moet je je wel 
vooraf aanmelden door een mail te sturen 
naar info@TPCespendonk.nl. 

Je mag 3 keer padel of tennis gratis probe-
ren. We zien je graag binnenkort bij TPC 
Espendonk! s

Helmond

F | TPC Espendonk
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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud  Complete Badkamers 
Stadsverwarming   Radiatoren 
Vloerverwarming   Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

0492-551414 • INFO@BENIKHOUT.NL • VONDERWEG 3 • 5741 TE BEEK EN DONK

VOOR VERDERE INFORMATIE ZIE WWW.BENIKHOUT.NL

betonsokkels

betonpoeren
verstelbare 

ankers

Verankering en sokkels 

t.b.v. overkapping, 

schutting of pergola 

Douglas hout
vast in prijs verlaagd

COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen 
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m. 
melden via bezorging@deloop.eu 
of telefonisch tijdens kantooruren 
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en 
Mandy Meeuwsen.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond is 
alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

HELMOND
weekkrant de loop

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONENVOOR GAAF 
BEHANG, VERF &
KLEURADVIES

Alle Lucas’en gratis entree 
voor Lucas Gassel expositie 
in Helmond  

Vanwege de coronamaatregelen gaat de 
Lucasdag, georganiseerd door Museum 
Helmond, niet door. De tentoonstel-
ling van meester-schilder Lucas Gassel 
wordt verlengd tot en met 30 augustus 
2020. Iedereen met de naam Lucas mag 
gratis de expositie bezoeken.  

Om meer bekendheid te geven aan de Lu-
cas Gassel tentoonstelling, organiseerde 
het museum de Lucasdag op 19 april in 
Kasteel Helmond. Vanwege de maatre-
gelen rondom het coronavirus moest het 
museum, net als andere musea, haar deu-
ren tijdelijk sluiten. Ook de Lucasdag ging 
om die reden niet door. Maar er is ook 
goed nieuws te melden: het museum gaat 
weer open op 1 juni en de tentoonstelling 
‘Lucas Gassel van Helmond, meester van 
het landschap’ wordt verlengd tot en met 
30 augustus 2020. 

Gratis entree voor Lucas’en
Voor de Lucasdag meldden zich ruim 
170 Lucas’en aan. Nu het evenement niet 
door kan gaan, nodigt Museum Helmond 
alle Lucas’en uit om de tentoonstelling 
gratis te bezoeken. Ook Lucas’en die zich 
nog niet hadden aangemeld voor de Lu-
casdag mogen gratis het museum bezoe-
ken. Dus kom naar Helmond en ontdek 
de landschappen van jouw naamgenoot!

Zelf aan de slag in 
de werkplaats van Lucas
Jonge Lucas’en zijn van harte welkom 
in de werkplaats van Lucas Gassel op 
woensdagen en vrijdagen tussen 13.00-
16.00 uur. Onder begeleiding kunnen zij 
zelf aan de slag en zo meer te weten ko-
men over Lucas’ landschappen.

Aanmelden
Lucas’en die gratis de Lucas Gassel ten-
toonstelling willen bezoeken kunnen zich 
aanmelden op de website van Museum 
Helmond. Familieleden kunnen een on-
line ticket reserveren. s

Helmond

Vanaf 31 mei gaat Hermes weer vaker 
rijden. We verhogen de capaciteit, zodat 
reizigers met een vitaal beroep of reizi-
gers die om een andere reden genood-
zaakt zijn om te reizen, het OV kunnen 
blijven gebruiken. We verzorgen een 
zo compleet mogelijke dienstverlening, 
binnen de beperkingen die de over-
heidsmaatregelen rondom de corona-
crisis met zich meebrengen. Om verant-
woord en veilig reizen in het OV moge-
lijk te maken, vragen we onze reizigers 
om zich aan de landelijke afspraken te 
houden.

De landelijke afspraken in het kort:
· Reis alleen met het OV als dat echt 
 nodig is;
· Maak in het OV gebruik van een 
 niet-medisch mondkapje (vanaf 
 1 juni verplicht voor reizigers
 vanaf 13 jaar). Zet het mondkapje 
 op voor je de bus instapt;
· Houd voldoende afstand in onze 
 voertuigen, ook bij het in- en uitstappen;
· Mijd drukte: reis zoveel mogelijk 
 buiten de spits.

Aangepaste dienstregeling 
vanaf zondag 31 mei
De dienstregeling in Zuidoost Brabant 
wordt verder uitgebreid. Vanwege de 

overheidsmaatregelen ziet deze dienstre-
geling er nog wel anders uit dan normaal. 
Vanaf zondag 31 mei rijdt Hermes in Zuid-
oost Brabant de vakantiedienstregeling. 
Hermes adviseert reizigers de reis vooraf 
te plannen op hermes.nl of in de app voor 
een actueel reisadvies.

Er rijden geen buurtbussen
Door de huidige situatie rondom het 
coronavirus rijden de buurtbussen tijde-
lijk niet. Wel is het mogelijk om gebruik 
te maken van Taxbus: www.bravo.info/
regiotaxi-vangnet-ov

Dienstregeling Pinksteren
Tijdens 1ste en 2de Pinksterdag rijden de 
bussen volgens een zondagsdienstregeling.

Achter instappen en een kaartje kopen
Hermes verzoekt reizigers in de bus om 
via de achterdeur in te stappen én ach-
terin in te checken. Hierdoor wordt het 
aantal contactmomenten tussen reizigers 
en buschauffeurs verminderd. 

Met deze maatregel proberen we een juis-
te balans te vinden tussen de gezondheid 
van onze medewerkers en de dienstver-
lening aan onze reizigers. Buschauffeurs 
kunnen door deze maatregel tijdelijk 
geen losse kaartjes verkopen. Reizigers 
kunnen reizen met een OV-chipkaart of 
met een E-ticket. Saldo en E-tickets zijn 
te koop via www.hermes.nl. s

Aangepaste dienstregeling 
en maatregelen vanaf 1 juni 

Helmond

Portret van Lucas Gassel - Jacob Binck, 
gesigneerd en gedateerd 1529 (detail). 
Gravure, 162 x 128 mm F | Brabant-Collectie 
Bibliotheek Universiteit van Tilburg
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Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

8 ZONDAGEN, 14.00 - 16.00 UUR. VIA LIVE STREAM:

WWW.BLIJFTHUISBINGO.NL

7 JUNI IS DE 2e HELMONDSE 
BLIJF THUIS BINGO 
MET HET GOEDE DOEL: STICHTING LEERGELD

Waardebonnen 
Combicentrum 

Alle Jumbo filialen in Helmond verkopen de bingokaarten à € 2,- per stuk.

Er zijn 41 verschillende prijzen te winnen variërend van € 10,- tot € 100,-

1212
1717

66
O.a.: v. Hamsvoort friture • Kaatje Jans • Dierenspeciaalzaak Quispel • ’t Huys • Rebel Lady • Luc’s Wine 
Boutique Hartendief • Hubo • Derison groente • Amor Beauty • Komma-in • Hair Combi • Romonesco 

www.nederheide.nl
Kaak 11    |    5763 PK Milheeze    |    0492 82 00 80    |    info@nederheide.nl

Kaak 11 • 5763 PK Milheeze • info@nederheide.nl

WWW.NEDERHEIDE.NL • 0492-820080

Wij zijnWij zijnWij zijnweer open!
Reserveer nu
    uw tafeltje

KAPSALONKAPSALONNicole
Voor dames, heren EN kinderen

NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

Mierloseweg 51, Helmond
T: 06 300 75 443

knippen €15,-

KAPSALONNicoleKAPSALONNicoleKAPSALON
Voor dames, heren EN kinderen

NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

Mierloseweg 51, Helmond
T: 06 300 75 443 (Bel of kom langs om een afspraak te maken)

knippen €15,-

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN GROOT
ASSORTIMENT 
RAAMBEKLEDING
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Een sportclub kan niet zonder 
sporters, niet zonder trainers, 
vrijwilligers en niet zonder ac-
commodatie. Ook niet zonder 
supporters. Ouders, grootou-
ders, vrienden staan vaak jaren-
lang wekelijks langs de lijn bij 
tal van sporten. Maar nu even 
niet! De jeugd mag weer spor-
ten. Van wedstrijden is nog geen 

sprake. Van publiek al helemaal 
niet. Ook supporters zijn niet 
welkom bij de clubs. Er klinkt 
nu geen ‘Kom op  Teun’,  ‘Ach, 
volgende keer beter Rachid’ en 
‘Milou die bal heb je geweldig 
aangegeven, ik ben trots op je.’ 
Of ‘Wa hedde gemakt jongen?’. 

Deze momenten worden gemist.  
Door jong én oud. Wie moe-
digt hun aan? Opa’s hou vol! Al 
die duizenden ouders, opa’s én 

oma’s zijn hun vaste clubmo-
mentjes ook kwijt. Daar is een 
ludieke actie voor bedacht door 
de werkgroep Omzien naar El-
kaar. Samen met acht voetbal-
verenigingen in Helmond. Als 
één team zien zij om.

Naar wedstrijden kijken en 
praatjes maken met andere 
bezoekers is nu eenmaal een 
mooie tijdsbesteding, dat valt 
weg. Heel logisch, maar al met 
al geen leuke  tijd. In Helmond 
wonen ongeveer 16.000 mensen 
boven de 65 jaar. De werkgroep 
Omzien naar Elkaar (een initia-
tief van een aantal leden van de 
KBO Stiphout-Warande) kwam 
met het idee om alle acht Hel-
mondse voetbalverenigingen 
te benaderen om één pupillen-
team een attentie aan hun opa 
te geven. Van Stiphout Vooruit 
tot Bruheze, van SV Brande-
voort tot Mierlo-Hout, van SV 
de Braak, Rood-Wit62 en HVV. 
“Alle clubs reageerden enthou-
siast,” zegt Joost Verspaget van 
 de werkgroep. 
In Helmond hebben ruim 200 
voetballertjes van zo’n 11 tot 12 
jaar een zoetgevuld trommeltje 
gekregen om in het Pinkster-
weekend aan hun opa te geven. 
Jongens én meisjes.  Het zorgt 
voor een extra contactmomentje 
tussen kleinkind en hun opa. Na-
tuurlijk hoeft die opa niet per se 
langs de lijn te hebben gestaan. 
Die ruim 200 opa’s staan volgens 
Joost Verspaget symbool voor 
duizenden andere ouderen die 
zij graag in het zonnetje zetten. 
“Niemand mag zich in de steek 
gelaten voelen, al hebben we 

niet voor iedereen zo’n attentie.” 
Sean O’Sullivan, voorzitter van 
Rood-Wit62 vertelt: “Wij heb-
ben 2 teams JO11, er is gewoon 
geloot. De ouders ontvingen 
netjes een brief en we hebben 
gevraagd hoeveel opa’s deze kin-
deren hebben. De meesten ko-
men wel eens kijken, de kinde-
ren vinden het in ieder geval ook 
erg leuk.” Jean-Pierre van de Laar 
van SV De Braak laat weten dat 
de teamleiders het meteen een 
sympathiek initiatief vonden. 
“Wij zien normaal veel opa’s die 
naar hun kleinkinderen komen 
kijken. De kinderen vinden de 
aandacht van hun opa natuurlijk 
heel fijn.”

Een dezer Pinksterdagen ont-
vangen dus honderden opa’s 
de attentie. Joost Verspaget ver-
volgt: “Omzien naar elkaar past 
in elk geloof en past bij elke dag.” 
Ditmaal is de actie gericht op 
opa’s. Voor oma’s volgt nog een 
aparte actie met andere vereni-
gingen. Fijn nieuws, is dat zoals 
het er nu naar uitziet de sport-
kantines op 1 juli weer open kun-
nen.

Een boodschap
Het trommeltje bevat een bood-
schap. De opa wordt gevraagd 
contact op te nemen met Werk-
groep Omzien naar Elkaar. "De 
vrijwilligers van de werkgroep 
Omzien naar Elkaar gingen niet 
bij de pakken neerzitten," geeft 
voorzitter Emmanuel Verleg aan. 
"Wij zien echt om naar elkaar, 
ongeacht de wijk in Helmond". 
Zij startten telefoonrondes en 
benaderden senioren om con-

tact te leggen en hulp te bie-
den. “Mensen waarderen dat er 
aan hen gedacht wordt,” vertelt 
Joost Verspaget, “ze zij blij zijn 
hun verhaal kwijt te kunnen. De 
één wil hulp bij de tuin, de ander 
bij een WMO-aanvraag en weer 
een ander gewoon iets vertellen.” 
Misschien vinden sommigen het 
best vreemd dat er Stiphout-
Warande op het kaartje staat. 
“Onze werkgroep is opgestart in 
Stiphout, maar we zien om naar 
elke Helmondse oudere. Laat 
daar geen twijfel over bestaan.” 
Iedereen mag zich aangesproken 
voelen en contact leggen via het 
mailadres omzienhelmond@
gmail.com of telefoonnummer 
06-87402718

Uitleg werkgroep 
Omzien naar Elkaar
In Helmond zijn ongeveer 16.000 
senioren (65+), waarvan onge-
veer 11.000 boven de 70 jaar. Er 
zijn ongeveer 3600 senioren lid 
van de ouderenbonden. Echter 
de grootste groep is niet geor-
ganiseerd en moeilijker te bena-
deren. Vanuit diverse KBO-afde-
lingen wordt daar aan gewerkt. 
Niet enkel de ouderen in verzor-
gingshuizen komen door Co-
rona in een isolement, dat geldt 
voor heel veel meer mensen. De 
werkgroep werkt samen met 
maatschappelijke organisaties 
en wordt financieel ondersteund 
door lokale fondsen zoals het 
Subsidiefonds Kruisvereniging 
Helmond en Steunstichting 
Welzijnszorg, de gemeente Hel-
mond, het Oranjefonds, stich-
ting RCOAK en het lokale be-
drijfsleven zoals de ABLgroep. s

Helmond

Omzien naar Elkaar 
als één team achter 
de opa’s 

Stichting Meedoen Helmond 
doneert aan Helmondse 
goede doelen

Stichting Meedoen Helmond 
ondersteunt senioren van 
55+ om mee te doen met de 
maatschappij als zij hier zelf 
niet fi nancieel toe in staat 
zijn. Denk hierbij aan de con-
tributie van een vereniging of 
de jaarlijkse busreis. In deze 
tijd vragen wij veel senioren 
om binnen te blijven in ver-
band met het Coronavirus.  

Daarom hebben wij als stich-
ting besloten om een bijdrage 
te leveren aan een aantal or-
ganisaties in Helmond met 
betrekking tot de wekelijkse 
Bingo. Wij hebben besloten 
om aan elk van de onder-

staande stichtingen voor 3 
weken elk 100 kaarten te do-
neren wat neerkomt op een 
totaalbedrag van 1800 euro.
Wij doneren aan Stichting 
Lief, Stichting Super Sociaal 
en Stichting Hart voor mi-
nima.

Deze donatie is mede moge-
lijk gemaakt door een bijdra-
ge van Rotary Helmond. s

Helmond

Annatheater weer open!
Begin juni gaan de deuren van 
het Annatheater weer open. De 
lessen van onze Jeugdtheater-
school worden niet meer online 
gegeven maar weer in het An-
natheater zelf. Leerlingen en 
docent zijn er erg blij mee. Do-
cent Lavínia Germano: “De on-
line lessen zijn erg goed geweest 
om heel gericht aandacht te be-
steden aan de toneelteksten. 

We zijn namelijk met vier toneel-
stukken bezig voor Anna Pre-
senteert, de afsluitende voorstel-

lingen van onze Jeugdtheater-
school. Zowel ik als de leerlingen 
kunnen niet wachten om elkaar 
weer in levende lijve te zien en de 
stukken voor Anna Presenteert 
op het podium te kunnen repe-
teren. 
Het is een hele uitdaging om met 
jongeren mis en scènes voor to-
neel te bedenken met anderhal-
ve meter afstand! Het resultaat is 
begin juli te zien in de grote zaal 
van het Annatheater.”

De fameuze jongeren produc-
tiegroep van Jeugdtheaterschool 
Annatheater repeteert op dit 
moment het Griekse toneelstuk 

“Antigone”. Dit toneelstuk gaat 
begin oktober in première.

Nieuwe website!
Het Annatheater heeft een 
nieuwe website, gemaakt door 
onze vrijwilliger Rudy Janssen. 
Daarin staat onder andere het 
programma voor het volgende 
seizoen van Jeugdtheaterschool 
Annatheater. 
Zie www.annatheater .nl
Informatie over 
de Jeugdtheaterschool:
Lavínia Germano 
tel.: 06-44369288
e-mail: laviniagermano@
annatheater.nl s

Helmond

F | Annatheater

www.helmondnu.nl
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koken met

 In dit recept voeg ik wat citroenrasp toe voor een 
verfrissende touch, maar je kunt natuurlijk einde-
loos afwisselen met de vulling.

Ingrediënten:
• 12 courgettebloemen van goede kwaliteit 
• 200 gram ricotta 
• Een scheutje volle melk 
• Geraspte schil van ½ citroen 
• 25 gram geraspte pecorino romano (eventueel 
 te vervangen door Parmezaanse kaas)
• 50 gram bloem 
• 2 losgeklopte eieren 
• 100 gram broodkruim 
• Zout en peper 
• Frituurolie (niet nodig als je ze in de oven bakt) 

Klop de ricotta op met een scheutje melk zodat je 
een romige massa hebt. Roer hier de citroenschil, 
geraspte kaas en wat peper en zout doorheen. 
Doe dit geheel in een spuitzak. Indien je geen 
spuitzak hebt kun je de bloemen ook met een 
theelepeltje vullen, dit vergt echter wel wat meer 
geduld. Vouw voorzichtig de bloemen open en trek 

het stampertje uit de bloem om zo meer ruimte 
voor de vulling te creëren. Spuit de vulling erin tot 
aan het punt waar de bloembladeren zich van el-
kaar beginnen de scheiden. Breng de punten van 
de bloembladeren samen en draai ze voorzichtig 
aan om de vulling goed binnen te houden. Zet dan 
drie schaaltjes klaar: een met bloem, een met de 
losgeklopte eieren en een met het broodkruim, dat 
je op smaak hebt gebracht met zout en peper. Rol 
de bloemen eerst door de bloem, dan door het ei 
en rol ze daarna door het paneermeel.
Verwarm de frituurolie in een pannetje of in de fri-
teuse tot 180 graden Celsius en frituur de bloemen 
ongeveer 3 minuten tot ze goudbruin en knappe-
rig zijn. Als je ze in de oven wilt bereiden, bespren-
kel je de bloemen met een beetje olijfolie en bak 
je ze ongeveer 15 minuten op 180 graden Celsius.

Gevulde cour-
gettebloemen

De terrasjes zijn weer open en de zomer lijkt begonnen te zijn. Daarom stel ik deze week een 
heerlijk zomers hapje voor: gevulde courgettebloemen. Als je zelf een moestuin hebt, zullen je 

planten in deze periode beginnen te bloeien en dat levert prachtige gele bloemen op. 
In Italië worden deze zorgvuldig geplukt en bewaard om er allerlei gerechten mee te bereiden. 

Je vindt ze gefrituurd, gevuld, in pastagerechten en zelfs als pizzatopping. 

www.tasteguidenaples.com

Buon 
appetito!

Met Pinksteren de 500ste bezoeker 
voor de lustrumwandeling op Weverslo

Tegen het eind van tweede pinksterdag 
konden we de 500ste  bezoeker verwel-
komen voor de Lustrumwandeling over 
ons landgoed en natuurbegraafplaats. 
Rebecca Fleurkens – van Vught  kwam 
speciaal voor de wandeling samen met 
haar moeder en dochter, nadat zij en-
kele dagen eerder voor het eerst kennis 
had gemaakt met Weverslo. 

Zij was toen figurant voor het maken van 
een informatieve documentairefilm over 
een natuurbegrafenis als onderdeel van 
het werk van een uitvaartverzorger.
“Toen had ik geen gelegenheid om de 
hele wandeling te maken. Maar ik was 
wel zo getroffen door de opzet ervan dat 
ik mijn moeder en mijn dochter vandaag 
heb meegenomen om samen ‘de natuur 
en cultuur op Weverslo te ondergaan’, zo-
als het zo treffend is verwoord in de infor-
matiefolder die we kregen bij het begin 
van de wandeling. 

Om het heuglijke feit te markeren heb-
ben we Rebecca een boek gegeven met 
als titel ‘Sprekende beelden’. Na afloop 
van de wandeling verwoordde Rebecca 
haar indrukken als volgt: ‘Direct al bij de 
ontvangst was ik getroffen door de rust 

die uitgaat van de natuur en het prachtige 
informatiepaviljoen. Onderweg hebben 
de foto-expositie, de houtsculpturen en 
de Muzengedichten grote indruk op mij 
gemaakt.  Ik kom zeker nog eens terug.’

Via onze website www.weverslo.nl en fa-
cebook  www.facebook.com/Natuurbe-
graafplaats/ melden we nieuwe ontwik-
kelingen onmiddellijk. Zo kan iedereen 
actueel geïnformeerd blijven. s

Helmond

Rebecca Fleurkens is de 500e wandelaar F | Weverslo

Het HomeComputerMuseum is weer open

Het HomeComputerMuseum in Hel-
mond was pas sinds begin februari her-
opend op een nieuwe locatie, maar kon 
dankzij Corona haar deuren halverwege 
maart weer sluiten. Oprichter Bart van 
den Akker besloot om niet bij de pak-
ken neer te gaan zitten en breidde de 
reparatie- en verkoopdienst sterk uit 
waardoor het bedrijf nog actief bleef 
ondernemen. Met name opgeknapte 
laptops vonden gretig aftrek dankzij de 
samenwerking met Stichting Leergeld 
Helmond, die een grote vraag kreeg van 
armere gezinnen wiens kinderen thuis 
les moesten volgen. 

Ook van de reparatie van moderne com-
puters werd gebruik gemaakt en gecom-
bineerd met het verhuren van oude spel-
computers als kant-en-klare sets bleef de 
onderneming groeien en kon zelfs inves-
teren in verbeteringen.

Zo zijn er vitrines aangeschaft om hun 
nieuwe aanwinsten, waaronder een door 
Herman Brood beschilderde computer, 
een Amiga gebruikt door de Amerikaanse 
NASA en een Commodore Amiga welke 
gebruikt is voor o.a. de film Titanic, op 
een mooie en professionele manier te la-
ten zien in het museum. 

Ook zijn er nodige aanpassingen gedaan 
om aan alle voorwaarden te kunnen vol-

doen om de verspreiding van het Coro-
navirus te minimaliseren. Bart van den 
Akker: "Als interactief museum zijn er 
meer aanpassingen nodig dan de muse-
umvereniging eist, wij zorgen dat de inter-
actieve machines extra worden gereinigd 
en speciale handschoenen worden gratis 
aangeboden aan onze bezoekers."

Albumpresentatie
Op Internet is te lezen dat er op 11 juli 
een albumpresentatie plaats gaat vin-
den in het HomeComputerMuseum. De 
techno artiest en DJ Remute uit Duitsland 
heeft een album op een Super Nintendo 
cartridge gemaakt. 

De muziek is dus niet te krijgen op gebrui-
kelijke media. Remute zal met 99 fans het 
HomeComputerMuseum bezoeken en 
zal hier de albumpresentatie geven. 

Dit wordt een primeur voor zowel het 
HomeComputerMuseum als voor de ar-
tiest. Er zijn via Remute nog enkele kaar-
ten beschikbaar om dit museumbezoek 
met een extra mee te maken. Dit allemaal 
met inachtneming van de regels die op 
dat moment geldig zijn.

Vanaf 3 juni om 11:00 kunnen bezoekers 
weer met bijna 300 computers vanaf 1977 
spelen en herinneringen ophalen van 
vroeger. Kaarten moeten vooraf worden 
gekocht voor €8,88 per stuk (kinderen tot 
en met 12 jaar zijn €4,40) via de website, 
www.homecomputer.museum s

Helmond
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Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • www.weverslo.nl

De Boswandeling: mei t/m augustus dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, 
routebeschrijving bij het informatiecentrum. 

Gedurende de openingstijden zijn wij telefonisch te bereiken op 06-29248698

Speciaal deze zomer:
• Een unieke boswandeling over landgoed en natuur-

begraafplaats Weverslo langs verborgen plekken die 
normaal niet toegankelijk zijn

• Geniet van prachtige houtsculpturen en pakkende    
verhalen in woord en beeld

• Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren!

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart
vanaf

€ 1695-,

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

Ook als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl

Corona-crisis?
Er is zoveel méér mogelijk dan u denkt!

Informeer  gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Familieberichten

Overlijdens
berichten uit 
de regio
Wekelijks op 40.000 
adressen in Helmond, groot 
bereik en gunstige tarieven  
rouwadvertentie v.a. € 200,00 
in memoriam € 100,00
 
advertentie@deloop.eu
T: 0492-845350/06-30073181

DE KERK IN DE KOMENDE MAANDEN
Pensioneren diaken Ton Schepens en opvolging:
Per 1 mei 2020 heeft diaken Ton Schepens de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt. Wij hadden plannen gemaakt om daarbij stil 
te staan in vieringen in het weekend van 10 mei. Twee factoren 
hebben daar een streep door gehaald. Ten eerste hebben wij last 
van de beperkingen die het Covid-19 virus veroorzaakt heeft. Ten 
tweede was de benoemingscommissie van het bisdom op die 
datum nog niet zover. Ondertussen is er een kandidaat waarmee 
de eerste kennismaking met diaken Ton en pastoor Norbert en het 
parochiebestuur goed is verlopen. Op dit moment wordt alles wat 
administratief nodig is in gang gezet zodat wij u spoedig bekend 
kunnen maken wie in de voetsporen van Ton het pastoraat in de 
parochie zal voortzetten. Wij gaan ervan uit dat de nieuwe pastor 
per 1 juli kan beginnen. Op 15 juli zal diaken Ton werkelijk van zijn 
pensioen kunnen gaan genieten. Omdat hij voornemens is om de 
parochie te blijven helpen zal diaken Ton nog wel eens gezien worden. 
Dat maakt het voor ons als parochie mogelijk om op een later tijdstip 
aandacht te schenken aan het pensioneren van diaken Ton Schepens, 
wanneer de Corona-maatregelen versoepelen en een grotere 
bijeenkomst is toegestaan.

Het nieuwe normaal van vieringen in de kerken:
Onze regering staat volgens bepalingen kerkvieringen weer toe. Vanaf 
juni tot max. 30 personen, en vanaf juli met max. 100 personen. Onze 
Bisschoppenconferentie heeft a.d.h.v. het toelaatbare protocollen 
opgesteld die wij aan het uitwerken zijn voor onze parochie.
Zaterdag 4 en zondag 5 juli zal het eerste weekend zijn waarop wij 
de kerk weer openen voor de Zondagsviering. Per kerk zal het aantal 
beschikbare plaatsen verschillend zijn omdat de anderhalve meter 
afstand gehandhaafd dient te worden.
U zult zich vooraf aan moeten melden zodat de kerk weet waar zij u 
een plekje kunnen bieden. Er komt éénrichtingsverkeer met een deur 
als ingang, een looproute in de kerk, en een andere deur als uitgang. 
Voor het aansteken van een kaarsje bij het Mariabeeld wordt naar een 
praktische oplossing gezocht waarbij u de afstand kunt bewaren en er 
toch doorstroming plaatsvindt. Bij binnenkomst wordt u gevraagd of 
u klachten hebt van verkoudheid en koorts. Er staat desinfecterende 
handgel die u dient te gebruiken om uw handen te reinigen. U gaat 
naar de plaats die u wordt gewezen.

De truc is om uw handen nergens mee in aanraking te laten komen. 
De bisschoppenconferentie staat toe dat communie wordt uitgereikt, 
maar daar zijn veel voorwaarden aan verbonden. Wij zijn bezig om uit 
te zoeken hoe dat praktisch mogelijk zal zijn. De koren kunnen nog 
niet zingen en ook tijdens de vieringen wordt niet gezongen. Wel kan 
het orgel bespeeld worden.
Wij zijn voornemens om de uitwerking van de protocollen in de 
praktijk te toetsen door in de maand juni groepen uit te nodigen. Dit 
betekent dat wij in juli beginnen met het openstellen van de kerken.
Volgens het protocol van de bisschoppenconferentie worden de 
sacramenten doop, eerste communie, vormsel en huwelijk uitgesteld.

De parochie is bereikbaar op de telefoonnummers
Stiphout 0492-52 31 47
Mierlo-Hout 0492-52 29 30
Website www.damiaanhelmond.nl

  
0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u!
www.koensterkennatuursteen.nl       ksterkennatuursteen@gmail.com

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0618336668

Streep alle woorden weg, de 
overgebleven letters vormen een woord, 

mail dit woord samen met 
uw naam, tel.nr. en adresgegevens 

vóór woensdag 10 juni
naar: actie@deloop.eu

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

AANHOUDEN | ALGEMEEN | ALSOF | BLAAR | BOOMKEVER | BUSHALTE
CHARME | CRATIEF | DIRECTEUR | DOELMATIG | DOEMDENKEN

ECZEEM | EERST | GEGIL | HALLO | HUMMEN | LAGUAAN | MARKT
MILIEU | OCEAAN | OERKNAL | RATEL | ROMAN | SPAARZEGEL

SPUWEN | VALUTA | VEGER | VIRTUOOS | VLEES

overgebleven letters vormen een woord, 
Maak kans op een: 

Oozoo 
horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

Migagifts Helmond
Elzaspassage 11 |  0492 524411 | www.migagifts.nl

L E G E Z R A A P S P U W E N
N B O O M K L E V E R A A L B
E E L L K G D I R E C T E U R
D V M U E L R N M L R Z S O U
U R E M I T A R A V E H E E N
O L E G U A A N R T A A I E A
H E E O E H A R K L T L A R M
N G O C C R F R T R I L U S O
A S O N E K N E D M E O D T R
A G I T A M L E O D F O S L A

Winnaar week 21: Monique Sauvé. Antwoord: HONNEPON.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.

Zin in een sportieve start van jouw zo-
mervakantie? Schrijf je dan in voor de 
Jibb+ Zomerse Sportinstuif. In de eerste 
week van de zomervakantie (13 t/m 17 
juli) organiseert Jibb+ op vier verschil-
lende locaties in Helmond leuke sport- 
en spelactiviteiten. Iedere dag een ander 
thema en voor alle basisschoolkinderen 
in Helmond! De inschrijving start op 
maandag 8 juni om 9.00 uur via www.
jibbplus.nl.

Plezier staat voorop! 
Nienke, buurtsportcoach bij Jibb+: ‘In 
verband met de maatregelen rondom het 
coronavirus, hebben we de eerste week 
van de zomervakantie een andere invul-
ling gegeven dan voorheen. We gaan ie-
dere dag op vier verschillende locaties in 
Helmond aan de slag. En elke dag wordt 
één sportieve activiteit georganiseerd 
voor alle kinderen van groep 1 t/m 8, 
waarbij plezier voorop staat. Zo kunnen 
kinderen kennismaken met verschillende 
vormen van sport, een echte Zomerse 
Sportinstuif dus!’ 

Vier locaties, elke dag een ander thema
De vier locaties zijn H.A.C (sportpark Mo-
lenven), Mulo Baseball, Sportpark Bran-
devoort en Swift. De volgende thema’s 
komen voorbij: Zeskamp, Sport & Spel, 

Urban en Krachtpatserdag. ‘De thema’s 
wisselen per dag en komen op elke loca-
tie een keer aan bod. Op vrijdag hebben 
we op alle locaties de Finaledag!’, vertelt 
Nienke enthousiast. De dag wordt opge-
deeld in twee dagdelen, de ochtend van 
10:00 – 12:00 uur en de middag van 13:00 
– 15:00 uur. Nienke: ‘Per dagdeel doen 
maximaal 30 kinderen mee. En omdat we 
op vier locaties in Helmond aan de slag 
zijn, kunnen we per dag maar liefst 240 
kinderen aan het bewegen brengen. Dus 
kom maar op met al die aanmeldingen!’. 

Inschrijven vanaf 8 juni
Het ochtend- en middagprogramma is 
hetzelfde, dus kinderen kunnen zich voor 
één dagdeel per dag opgeven. Nienke: 
‘We vinden het belangrijk dat zoveel mo-
gelijk kinderen mee kunnen doen met 
onze activiteiten. Door alleen voor de 
ochtend of middag op te geven, zorgen 
we ervoor dat iedereen een kans heeft 
om mee te doen. Natuurlijk mogen de 
kinderen wel iedere dag meedoen!’ Op de 
website www.jibbplus.nl staat het over-
zicht van het volledige programma van 
de Zomerse Sportinstuif. De kosten per 
kind zijn € 2,50 (voor een dagdeel). 

De inschrijfperiode loopt van maandag 8 
juni t/m 1 juli en vol is vol. Nienke: ‘Ga dus 
snel naar onze website www.jibbplus.nl 
en schrijf je in. Alle Jibb+’ers hebben er in 
ieder geval weer heel veel zin in!’ s

Helmond

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
IEDEREEN HÉT 
IDEALE BED

F | Jibb+

Doe mee met de Zomerse
Sportinstuif van Jibb+

De gemeente Helmond, de Peelgemeen-
ten (Deurne, Someren, Asten, Gemert-
Bakel en Laarbeek) en Dommelvallei 
+ (Nuenen, Son en Breugel, Waalre en 
Geldrop-Mierlo) vormen vanaf heden 
een nieuwe inkoopregio voor de inkoop 
van jeugdhulp, genaamd: Een 10 voor 
de jeugd! Het doel? Het verschil maken 
voor jeugdigen en gezinnen.

Een goede samenwerking is 
de sleutel tot goede jeugdhulp
Samenwerking tussen gemeenten is 
noodzakelijk; daarom is ook in de Jeugd-
wet de noodzaak hiervan benoemd. 
Door samen te werken borgen de tien 
gemeenten de kwaliteit en continuïteit 
van de zorg aan kinderen die jeugdhulp 
nodig hebben. Deze samenwerking zorgt 
er ook voor dat ze nog meer maatwerk 
kunnen bieden aan hun inwoners. Om 
gezamenlijk het verschil te maken voor 

inwoners staan in de inkoopstrategie vier 
uitgangspunten centraal: passende hulp, 
tijdige hulp, kwaliteit en betaalbaarheid. 

Succesvol: intensieve samenwerking
met zorgaanbieders 
Verschillende doelgroepen binnen de 
jeugdhulp vragen om een verschillende 
aanpak. Ieder gezin of kind heeft iets an-
ders nodig. Daarom zijn ook verschillen-
de samenwerkingen met zorgaanbieders 
nodig. Wat voor samenwerking er ook is, 
dit vergt altijd een continue dialoog tus-
sen de verschillende partijen. 

Ieder met zijn eigen belangen en zorgen. 
Alle tien de gemeenten in de nieuwe in-
koopregio vinden dat van groot belang, 
en investeren daar met deze nieuwe sa-
menwerking dan ook in. En dat loont: 
zorgaanbieders voelen zich gehoord en 
waarderen de samenwerking. Er wordt 
gewerkt vanuit ‘de bedoeling’, waarbij de 
hulp aan het kind en gezin centraal staat.

De samenwerking 10 voor de jeugd staat! 
De komende periode wordt de inkoop-
strategie verder uitgewerkt, gezamenlijk 
met de zorgaanbieders. Zodat alle partij-
en samen op een efficiënte manier kwa-
litatief goede en passende zorg kunnen 
bieden aan de inwoners. s

Helmond

Een 10 voor 
de jeugd!
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De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
AKO, Brouwhorst 27
Brandevoort Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo, 
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
Dierdonk Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
Helmond-Centrum Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal, Kanaaldijk N.O. 70
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, Wederhof 14
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie, Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

de loop weekkrant HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

LET OP! LOCATIES KUNNEN 
GESLOTEN ZIJN I.V.M. CORONA

WEEKENDOPVANG, 
WOONOPVANG, DAGBESTEDING,

AMBULANTE BEGELEIDING & 
INDIVUDELE BEGELEIDING

ZORGCENTRUMHETLEEFHUIS.COM

ZORGCENTRUM 
HET LEEFHUIS
ZIEN WAT
WEL KAN!

WATERRAND 15
GEMERT

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

 te koop  cursussen  kennismaking
 te koop gevraagd  te huur  vakantie
 diversen  huisdieren  personeel
 evenementen  auto’s en motoren  onroerend goed

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

e 6,50 
e 6,50 
e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

DIVERSEN

TE KOOP

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

Rolluiken, luifels,vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, 
etc. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en prijsopgaaf. Willie’s 

stoffering, Braaksestraat 10, Helmond, T: (0492) 535901

Wegens beëindiging 
motorsport te koop: diverse 

dames en heren motorkleding. 
Bel naar 0492-534102

FEESTJE? Tent v.a. € 20,-;  | 
Staan tafel € 4,-;  | Karaoke 
€ 25,-;  Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete aanleg of renovatie van uw nieuwe 
badkamer. In onze showroom is een ruime keus aan Sanitair en 
Vloer en Wandtegels te zien. Alles tegen betaalbare prijzen! En-

gelseweg 200a in Helmond. www.sanitairhelmond.nl

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg 

van Tuinen en Terrassen,  
sierbestratingen, opritten. 
Bezoek onze showtuin/  

showroom.  Engelseweg 200a 
in Helmond, 

info@htnvloeren.nl 
T.0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende Wand en Vloertegels te zien in onze 

Showroom.  Ook voor het laten leggen van uw nieuwe vloer bent 
u bij ons op het juiste adres. Geen koude voetjes meer? Denk aan 

vloerverwarming en kies voor een compleet pakket tegen een 
scherpe prijs!  Engelseweg 200a in Helmond  info@htnvloeren.

nl  T. 0492 792499

EIGENTIJDS WONEN
DE MOOISTE 
MEUBELEN 
VAN DE MOOISTE 
MERKEN
Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

 te koop  cursussen  kennismaking
 te koop gevraagd  te huur  vakantie
 diversen  huisdieren  personeel
 evenementen  auto’s en motoren  onroerend goed

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

e 6,50 
e 6,50 
e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50w
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IK BEN ‘N HELMONDER
IK KOOP LOKAAL
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OMO 
Scholengroep 

Helmond 
feliciteert alle 
geslaagden! 
Jullie hebben er keihard voor geknokt 

en dat in een moeilijke, onzekere periode. 
We zijn trots op jullie - en op het feit dat zo 

veel leerlingen het gehaald hebben. 
Jullie komen in de geschiedenisboeken!

 
Dankjewel voor de mooie schooljaren bij ons 

en veel succes met je vervolgstudie!


